
 

OŠ Idrija je vključena v register izdajateljev e-računov. Račun za opravljene storitve vam lahko pošiljamo v vašo spletno 

banko, kjer plačilo le potrdite in se rešite nepotrebnega prepisovanja s položnic in računov, hkrati pa še prihranite na 

bančni proviziji. Če želite prejemati e-račun v spletno banko, se nanj naročite v svoji spletni banki v razdelku e-računi, 

ali pa nam oddate pisno vlogo. V obrazcu spletne banke v polje "ID referenčna številka" vpišite sklic s posebne 

položnice. 

E - račun  prejmete za vsakega otroka posebej, združevanje položnic ni mogoče. 

 
 
 

VLOGA IN SOGLASJE ZA PREJEMANJE E-RAČUNA v SPLETNO BANKO PREKO UJP 
 
 
 
Spodaj podpisani/a ___________________________________________________________, stanujoč/a na  
                                                                                 priimek in ime plačnika 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

naslov plačnika (ulica, poštna številka in kraj) 
 

 
izjavljam, da želim prejemati e-račun za: 
 

• ___________________________________________________, rojenega ____________________,  
                                         (ime in priimek otroka, razred)                                                      (datum rojstva)                                           
 

• ___________________________________________________, rojenega ____________________,  
                                         (ime in priimek otroka, razred)                                                      (datum rojstva)                                           

 

• ___________________________________________________, rojenega ____________________,  
                                         (ime in priimek otroka, razred)                                                         (datum rojstva)                                        
 
 
 
Številka mojega osebnega računa pri __________________________________________________ je: 
                                                                                                        naziv banke 
 

S I 5 6                    

 
IZJAVA: 

• Izjavljam, da bom vsako spremembo številke tekočega računa, banke, e-naslova in ostale informacije, pomembne 
za izdajo e-računa, sporočil na e naslov: racunovodstvo.os-idrija@guest.ernes.si  

• S podpisom soglašam, da bom prejete račune v elektronski obliki, upošteval/a kot osnovo za plačilo (kot verodostojen 
dokument). Tako prejeti računi bodo nadomestili klasične tiskane račune v papirnati obliki. 

• Kot naročnik storitve prejemanja računa v elektronski obliki v imenu prejemnika dovoljujem in soglašam, da mi OŠ 
Idrija brez dodatnih obveznosti do preklica (odjave) namesto papirnatega računa posreduje račun v elektronski obliki.  

 
 
Kraj in datum:                                                                                                Podpis starša oz. zakonitega zastopnika: 

____________                                                                                               ________________________________ 
 
 
 
Izpolni šola 
 
Vloga je odobrena dne: _________________________________________ Podpis: ____________________ 
 

 

 



Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih 

podatkov  

 

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Osnovna šola Idrija, Lapajnetova 50, 528 Idrija, telefon 05 37 26200, 

elektronski naslov: osidrija@guest.arnes.si 

 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): Maja Krivec, univ. dipl. prav., zaposlena v 

Centru za pravno pomoč d.o.o., Mariborska cesta 69, 3000 Celje, dosegljiv na tel. št. 059340911 oz. e-pošti 

maja@czpp.si. Podatki v zvezi s pooblaščeno osebo so objavljeni tudi na spletni strani zavoda. 

 

Namen obdelave osebnih podatkov: osebne podatke, zbrane na podlagi te izjave obdelujemo izključno z namenom 

prejemanja e-računa za storitve preko UJP.  

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: privolitev posameznika.  

 

Obrazložitev zakonitih interesov1: /  

 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov2 osebnih podatkov, če obstajajo:  

 

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:  

osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.  

 

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja: 

osebni podatki, pridobljeni v zvezi z zgoraj navedenimi nameni obdelave osebnih podatkov, se bodo hranili skladno s 

pozitivno zakonodajo oziroma do izpolnitve namena obdelave oziroma do preklica privolitve. 

 

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris 

osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: 

posameznik lahko uveljavlja pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov preko elektronskega naslova: 

osidrija@guest.arnes.si 

 

Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev/izjavo lahko kadar koli 

prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica, 

in sicer na elektronski naslov: osidrija@guest.arnes.si 

 

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  Informacijskemu 

pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-

rs.si). 

 

Informacije o tem: 

• ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne.  

ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Ne. V 

primeru, da posameznik ne izpolni izjave in ne soglaša z obdelavo osebnih podatkov kot izhaja iz te izjave, bo prejemal 

položnice za plačilo prehrane in drugih dejavnosti na v zavodu običajen način.  

 

Obveščamo vas, da imate pravico, da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z 

oblikovanjem profilov.                      

 

 
1 Točka (f) člena 6(1) Splošne uredbe. 
2 Točka (9) člena 4 Splošne uredbe. 
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